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چكيده
امروزه ،با گذر جوامع از مرحله سنتی و جمعگرا به مرحله مدرنیته و فردگرا ،شاهد افزایش سن ازدواج (و
خصوصاً در میان بانوان) و تمایل به همسرگزینی بر اساس انتخاب فردي هستیم .از طرف دیگر ،همچنان
شاهد افزایش نارضایتی ،ناسازگاري ،بی تعهدي ،طالق و بهطورکلی؛ کاهش کیفیت زناشویی زوجها هستیم
که موجب آسیب به کانون گرم و مقدس خانواده و پیكره اجتماع میگردد .این پژوهش باهدف بررسی تأثیر
سن ازدواج ،تفاوت سنی و سبکهاي همسرگزینی ،بر کیفیت زندگی زناشویی زنان متأهل شهر تهران
صورت پذیرفت .طرح پژوهش از نوع علّی مقایسهاي میباشد .جامعهي آماري پژوهش حاضر زنان تهرانیاند
که  1۴۴نفر از آنها با استفاده از روش نمونهگیري در دسترس غیر احتمالی و با مراجعه به پارکهاي عمومی
در سطح شهر تهران انتخاب شدند و به مقیاس کیفیت زناشویی ،فرم تجدیدنظر شده ( )RDASو پرسشهاي
مرتبط با الگوهاي همسرگزینی و سن ازدواج ،پاسخ دادند .از یافتههاي قابل توجّه این پژوهش میتوان به
تأثیر منفی ازدواج در سنین نوجوانی و ازدواج بر اساس سبکهاي همسرگزینیاي که به نوعی با اجبار
همراهند بر کیفیت زندگی زناشویی اشاره کرد .همچنین در این پژوهش نشان داده شد که تفاوت سنی
زوجین تأثیر معناداري بر کیفیت زندگی زناشویی ندارد.

واژگان کليدی :سن ازدواج ،تفاوت سنی ،الگوهاي همسرگزينی ،كيفيت زندگی زناشويی.

 .4کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه عالمه طباطبائی
 .2کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی دانشگاه عالمه طباطبائی (نویسنده مسئول)
mahmoudpour.counsellor@yahoo.com
 .3دانشیار مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی
 .1دانشیار مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائی
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مقدمه
ازدواج به عنوان یكی از زیربناهاي اصلی ساختمان اجتماع (دوالن )2۴44 ،4و یكی از
قدیمیترین و گرامیترین رسوم ،در نظر گرفته میشود .ازدواج ،به ارتباط اجتماعی ،هیجانی
و اخالقی یک مرد و یک زن اشاره دارد و تعهدي است که موجب میشود زن و شوهر
زندگی ،امكانات و آیندۀ خود را باهم ترکیب کنند (بریجمن.)2۴۴۲ ،2
براي بسیاري از انسانها ،ازدواج معنیدارترین بخش زندگی است .درواقع ،ازدواج
موفق ،شبیه رسیدن فرد به تمام آرزوهایش میباشد (بریجمن .)2۴۴۲ ،حتی پژوهشهاي
متعددي نشان میدهد که ازدواج ،تأثیر سودمندي بر سالمت فیزیكی و روانی بر جاي
میگذارد .زیرا که ازدواج ،حمایتی عاطفی و اجتماعی براي فرد فراهم میآورد که موجب
میشود فرد در برابر محرکهاي استرسزا ،انعطافپذیري بیشتري داشته باشد .با وجود این
مطالب ،سودمنديهاي سالمت روانی و فیزیكی ازدواج تا حد زیادي بستگی به کیفیت
زندگی زناشویی دارد (گلدمن و هاچ.)2۴۴۴ ،3
کیفیت زندگی زناشویی ،به ارزیابی کلی فرد از سالمت زناشویی ،اشاره دارد که غالباً
بهعنوان یک شاخص از رضایت یا آشفتگی زناشویی ،در نظر گرفته میشود و نقش اساسی
در ارزیابی کیفیت کلی ارتباطات خانوادگی دارد (اسمیت 1و دفریتس2۴۴۲ ،؛ یوسفی،
 .)4354این سازه ،یک اصطالح کلی و یک مفهوم چندبعدي است که از آن تعاریف
متعددي در دست است بهعنوان مثال گوئین ( )2۴۴5این سازه را بهعنوان «ارزیابی ذهنی از
رابطه» تعریف میکند؛ و پژوهشگران دیگر آن را عملكرد و موفقیت یک ازدواج در نظر
میگیرند (غالمعلیان ،احمدي و باغبان.)43۲۱ ،
کیفیت زناشویی بیشتر ،با افسردگی کمتر ،سالمت گزارش شدهي بهتر ،بیماريهاي
فیزیكی کمتر و دیگر پیامدهاي مثبت در رابطه ،همراه است (آلن دورف.)2۴42 ،5
آشفتگیهاي زناشویی میتواند نقشی مهم در اختالالت روانشناختی داشته باشد .پژوهشها
نشان می دهد افراد با کیفیت زندگی زناشویی کمتر ،بیشتر از مسائلی نظیر :سالمت عمومی
1. Dolan
2. Brigman
3. Goldman & Hatch
4. Smith & DeFrates Allendorf
5. Allendorf
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کمتر ،بیماريهاي فیزیكی ،مشكالت دندانپزشكی ،آشفتگیهاي هیجانی و روانشناختی،
افسردگی ،اعتمادبهنفس پایین ،کمی شادمانی و رضایت از زندگی ،سوءمصرف الكل و ...
رنج میبرند (اندرسن2۴۴۱ ،4؛ چاتاو2۴۴۱ ،2؛راستگو و همكاران .)4353،همچنین ،کیفیت
زندگی زناشویی از طریق گذرگاههاي مختلف روانشناختی ،نظیر :خودکارآمدي
ادراکشده ،میتواند بر جنبههاي مختلفی از زندگی فرد تأثیر بگذارد (تواري.)2۴۴۲ ،3
ازدواجهایی که کیفیت زناشویی باالیی دارند ،با فراهم کردن محیط خانهي مثبت براي
کودکان ،به جامعه منفعت میرسانند ،زیرا که این خانهها ،باعث کاهش انحراف و جرم
میشود؛ گزارش زن و شوهر از کیفیت زندگی زناشوییشان پیشبین مناسبی براي
ازهمپاشیدگی خانواده میباشد .پژوهش در رابطه با کیفیت زندگی زناشویی بنیادهاي
ضروري فراهم میکند که ما با استفاده از آنها میتوانیم براي زوجهاي مشكلدار مداخالت
درمانی و برنامههاي آموزشی طراحی کنیم (روشن،علینقی و طاوولی43۲5،؛ آماتو ،بوث،
جانسون و راجرز.)2۴۴۲ ،1
بیشک یكی از مهمترین عوامل تعیینکنندهي کیفیت زندگی زناشویی ،سن ازدواج
میباشد (آلن دورف .)2۴42 ،5پژوهشها نشان میدهند که ازدواج در نوجوانی ،با احتمال
بیشتري به طالق منجر می شود .از سوي دیگر ،برخی دانشمندان معتقدند که ازدواج ،مانند
رشد انسان است که اگر به تأخیر بیفتد ،همانند انسان در دورهي کهنسالی ،ضعفهایی به
همراه خواهد آورد که کیفیت زندگی زناشویی را دچار اختالل میکند (وایت.)2۴۴5 ،6
ازدواج در نوجوانی با عواملی مرتبط است که در کیفیت و پایایی زندگی زناشویی بسیار
مؤثرند .این عوامل عبارتاند از :ناراضی بودن از پدر و مادر ،ضعفهاي اجتماعی و
اقتصادي ،موفقیتهاي تحصیلی پایین ،تجربه و پختگی کمتر ،جستجوي بسیار کوتاهمدت و
موارد دیگر .دانشمندان علوم اجتماعی معتقدند افرادي که در نوجوانی ازدواج میکنند ،به
لحاظ مالی ،روانشناختی و آموزشی ،از سطح پایینترین برخوردارند و آمادگی کمتري
1. Anderson
2. Chatav
3. Tewary
4. Amato, Booth, Johnson, Rogers
5. Allendorf
6. Waite
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براي پذیرش نقش مادري دارند (المانا ،ریدمن و ریدمن2۴۴6 ،4؛ آماتو و همكاران،)2۴۴۲ ،
همچنین از قابلیتهاي الزم براي ایفاي نقش همسري بیبهرهاند (جدیري و همكاران،
 .)43۲۲از سوي دیگر ازدواج در دورۀ جوانی اول که همگام با اتمام تحصیالت ،گذر از
دورۀ طوفانی نوجوانی و ثبات فكري و عاطفی است موجب انعطافپذیري ،گذشت و نشاط
روحی ،به همراه توقعات پایینتر ،آسیبپذیري کمتر ،سازگاري بیشتر با همسر و درنهایت،
آرامش به همراه خواهد داشت (بانكی پور فرد و همكاران .)435۴ ،از طرفی هم باید مدنظر
داشت که ازدواج در دورۀ جوانی دوم موجب میشود که فرد نتواند از لحاظ احساس عاطفه،
مثل یک جوان عشق ،عالقه و شور و شعف را به همسر خود القا کند و اصوالً با مسائل،
بهصورت منطقی و به دور از احساس و بیروح برخورد مینماید که براي همسر ،عامل
نگرانکننده و ناخوشایندي است و موجب جدال و درگیري میشود چراکه با افزایش سن،
عموماً از جنبههاي احساسی و عاطفی افراد کاسته شده و جنبههاي عقالنی به معناي
محاسبهگرایی ،شدت مییابد و از سوي دیگر هم؛ با افزایش سن ،شخصیت افراد هرچه بیشتر

قوامیافته و انعطافپذیري آنكه الزمه سازش و سازگاري زن و شوهر میباشد – کاهش
مییابد (غیاثی ،معین و روستا43۲5 ،؛ جنادله و رهنما.)43۲5 ،
بررسی آمار سن ازدواج در ایران ،نشاندهنده افزایش میانگین سن ازدواج ،خصوصاً در

زنان میباشد .بنا به گزارش سازمان ثبتاحوال کشور ،در سال  4315میانگین سنی ازدواج
دختران  4۲سال و  1ماه بوده که این رقم در سال  435۴به  22سال و  4۴ماه رسیده است(.و
حتی در سال  ،435۴شاهد ازدواج زنان استان تهران ،با میانگین سنی  21/4۴بودهایم) .افزایش
سن ازدواج در ایران بر اهمیت پژوهش در این حوزه میافزاید و پژوهش حاضر را در قلمرو
پژوهشهاي کاربردي وارد میسازد.
عالوه بر مسئله افزایش سن ازدواج ،تغییر ملموس دیگر در نظام خانواده ،کاهش
ازدواجهاي ترتیب یافته و افزایش آزادي در انتخاب همسر است؛ که بخش عمده آن ناشی
از مرحله گذار از سنت به مدرنیته است (بانكیپور فرد و همكاران .)435۴ ،با گسترش
ویژگیهاي ساختاري مدرنیزاسیون همچون شهرنشینی ،صنعتی شدن ،گسترش تحصیالت،
تحرک جغرافیایی و مهاجرت و همچنین گسترش ارزشهاي مدرن همچون فردگرایی،
استقالل و خودمختاري افراد ،الگوي جدید همسرگزینی – که مبتنی بر ترجیحات و عالیق
1. Lamanna, Riedmann & Riedmann
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فردي است – گسترش وسیعی یافته است .زیرا که این عوامل ،فرصت آشنایی با شبكه
گستردهاي از افراد غیر همجنس را فراهم ساخته و دامنۀ انتخاب وسیعتري براي انتخاب
همسر ،فراهم میسازد و از طرفی فرصت کنترل و نظارت خانواده را محدود میسازد (جنادله
و رهنما )43۲5 ،تحقیقات نشان میدهد که تقریباً دوسوم از دختران و پسران مجرد ،دوست
دارند همسرشان را خود بهطور مستقیم ،از روي عشق و عالقه انتخاب کنند هرچند که با
افزایش سن ،آنها بیشتر به نظر خانواده در همسرگزینی اهمیت میدهند( .بانكی پور فرد و
همكاران ،435۴ ،جنادله و رهنما.)43۲5 ،
بررسی دقیق پیشینۀ پژوهشی نشان میدهد که در سالهاي اخیر ،تأثیر سبک همسرگزینی
بر متغیرهاي متعددي نظیر سازگاري زناشویی و رضایت زناشویی صورت پذیرفته است.
بهعنوان مثال مطالعۀ مظاهري و همكاران ،نشان داد که ازدواجهایی که با رضایت خود و
موافقت خانواده صورت میگیرد ،هم در سالهاي اولیه ازدواج و هم در درازمدت ،با
سازگاري زناشویی بیشتري همراه است ،ولی ازدواجهایی که باوجود مخالفت خانواده ،از
روي عشق صورت میگیرد ،گرچه در اوایل ازدواج ،از سازگاري باالیی برخوردار است،
ولی پس از گذشت سالهاي اولیه ازدواج ،افت میکند( .مظاهري و همكاران .)43۲۲ ،نكتۀ
قابل توجّه این است که تاکنون پژوهشی که مستقیماً تأثیر سبکهاي همسرگزینی را بر
کیفیت زندگی زناشویی مورد بررسی قرار داده باشد در ایران صورت نگرفته و بندرت در
کشورهاي دیگر دیده میشود.
افزون بر مسئلۀ الگوهاي مختلف همسرگزینی نكتۀ حائز اهمیت دیگر که در ایران کمتر
به آن توجّه شده است تأثیر تفاوت سنی زوجین بر میزان کیفیت زندگی زناشویی میباشد.
برخی از مؤلفان در حوزه خانواده و ازدواج ،نزدیكی سن را یكی از بنیاديترین عوامل براي
پیوند زناشویی بهحساب آوردهاند .چون سن ،از جنبههاي روانی و فیزیولوژیكی ،میتواند
در ارتباطات زناشویی تأثیرگذار باشد و تفاوت زیاد آن میتواند در شادکامی زناشویی،
تأثیرات سوئی به دنبال د اشته باشد .فاصله سنی فاحش ،احتمال آسیب به سالمت رابطه بین
زوجین و فاصله عمیق اجتماعی را به همراه خواهد داشت .به عبارت دیگر ،دو نفر ،از دو
نسل متفاوت خواهند بود و چون انتظارات و شیوه نگرش اشخاص ،در سنین متفاوت فرق
میکند ،افرادي که داراي سن متفاوت هستند در فرهنگ و اندیشه ایشان نیز تفاوت وجود
دارد .از اینرو ،تفاوت وسیع سنی ،تفاوتهاي وسیع فرهنگی و جهانبینی را به همراه خواهد
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آورد و بر بناي زوجیت و سعادت زناشویی ،تأثیر خواهد گذاشت (جدیري و همكاران،
 )43۲۲تفاوت سنی زیاد به علت ایجاد فضاي جسمانی ،عاطفی و اجتماعی متفاوت براي
هریک از زوجها  ،امكان مشارکت و نزدیكی عاطفی افراد به یكدیگر را محدود نموده و
رضایت از ازدواج را کاهش میدهد (صیادپور )2۴۴5 ،و نیز ،موجب کاهش درک متقابل
و تعامل کمتر شده ،بین تقاضاها و پاداش ،هماهنگی بسیار ضعیفی به وجود میآید و احساس
زیان تقویت میشود (غیاثی ،معین و روستا.)43۲5 ،
با بررسی پیشینه پژوهشی مرتبط با موضوع این پژوهش ،نمایان میشود که در سالهاي
اخیر ،پژوهش هاي چندي پیرامون تغییرات سن ازدواج در عصر حاضر ،سبکهاي
همسرگزینی و کیفیت زناشویی (یا یكی از مؤلفههاي آن نظیر :طالق ،سازگاري ،رضایت و
 ،)...بهصورت منفرد و یا در ارتباط با سایر متغیرها ،انجامشده است ،اما تاکنون پژوهشی که
مستقیماً در ارتباط با موضوع این پژوهش باشد ،در جامعه ما ،مشاهده نشد و بنابراین ،با توجه
به کمبود پژوهشهاي انجامشده در این زمینه و ناهمگنی نتایج پژوهشهاي مشابه و نیز
اهمیت کیفیت روابط زناشویی -هم براي زوجها و خانوادهها و هم براي اجتماع – و

متغیرهاي پیش بینی کننده آن ،ضرورت و اهمیت پژوهش حاضر ،نمایان میشود .بنابراین با
توجّه به مطالب گفته شده هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سن ازدواج ،سبکهاي
همسرگزینی و تفاوت سنی زوجین بر کیفیت زندگی زناشویی زنان متأهل شهر تهران
میباشد.
فرضیههاي پژوهش:
 .4سن ازدواج بر کیفیت زندگی زناشویی تأثیر دارد.
 .2الگوي همسرگزینی بر کیفیت زندگی زناشویی تأثیر دارد.
 .3تفاوت سنی بین زوجین بر کیفیت زندگی زناشویی تأثیر دارد.

روش پژوهش
تحقیق حاضر ازنظر هدف ،کاربردي و ازنظر روش گردآوري دادهها ،توصیفی میباشد.
طرح پژوهش علّی مقایسهاي بوده و روش انجام تحقیق نیز بهصورت پیمایشی میباشد که
از مهمترین مزایاي آن قابلیت تعمیم نتایج است .جامعهي آماري پژوهش حاضر زنان
تهرانیاند که  1۴۴نفر از آنها با استفاده از روش نمونهگیري در دسترس غیر احتمالی و با
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مراجعه به پارکهاي عمومی در سطح شهر تهران انتخاب شدند و به مقیاس کیفیت زناشویی،
فرم تجدیدنظر شده ( )RDASو پرسشهاي مربوط به سبکهاي همسرگزینی و سن
ازدواج پاسخ دادند ..اعضاي نمونه در دامنۀ سنی  45-64سال و حداقل یک ازدواج (اعم از
موفق یا ناموفق) ،داشتند و حداقل 4 ،سال از زندگی مشترکشان میگذشت .از اعضا خواسته
شد در صورتی که متارکه یا ازدواج مجدد داشتهاند ،ازدواج اولشان را در نظر بگیرند.
ابزارهاي سنجش
الف :مقیاس كیفیت زناشويي ،فرم تجديدنظر شده ( :) RDASاین پرسشنامه،
1

توسط باسبی ،کران ،الرسن و کریستنسن ،)4555( 2ساخته شده است .فرم اصلی این مقیاس،
 32سؤال دارد که توسط اسپاینر 3و بر اساس نظریهي لیوایز 1و اسپاینر در مورد کیفیت
زناشویی ،ساخته شده است .برادبوري ،فینچام و بیچ 5نیز پس از مطرح کردن نظریهي خود
در مورد کیفیت زناشویی ،این پرسشنامه را بهعنوان ابزاري مناسب براي ارزیابی کیفیت
زناشویی ،معرفی میکنند (یوسفی .)435۴ ،تحلیل عامل تأییدي ،ساختار عاملی پرسشنامه را
در آمریكا تأیید کرده است و روایی آن را نشان داده است .پایایی پرسشنامه به شیوهي آلفاي
کرونباخ ،در مطالعهي هولیست ،کودي و میلر 6از  ۴/۲۴تا  ،۴/5۴گزارش شده است .در
ایران ،در پژوهشی که توسط یوسفی و همكاران ( ،)435۴انجام شد ،آلفاي کرونباخ ۴/54
محاسبه گردید .در پژوهش حاضر نیز ،پایایی پرسشنامه ،با ضریب آلفاي کرونباخ ،همان
 ۴/54به دست آمد .حساسیت این پرسشنامه  ۱1/42درصد و ویژگیهاي آن  ۱۲/1۱درصد،
برآورده شده است (یوسفی .)435۴ ،این پرسشنامه  41سؤالی ،بهصورت طیف  6تایی از ۴
تا  ،5نمرهگذاري میشود؛ و مجموعاً ،نمرهاي بین  ۲الی  ،۱1به دست میآید .نقطه برش این
پرسشنامه  2/۲1برآورد شده است و نمرات باالتر ،نشاندهنده کیفیت زناشویی باالتر است.
ب :پرسشنامه سبکهاي همسرگزيني :یک ابزار تک پرسشی با  6گزینه مختلف در
مورد سبکهاي همسرگزینی ،است که توسط مظاهري و همكاران ( ،)43۲۲مطرح و مورد
اجرا و پژوهش در جامعه ایران ،قرار گرفت .آزمودنیها با انتخاب یكی از گزینههاي« :من
1. Revised Dyadic Adjustment Scale
2. Busby, Crane, Larson & Christensen
3. Spanier
4. Lewise
5. Beach
6. Hollist, Cody, Miller
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تا قبل از ازدواج همسرم را نمی شناختم ،از طریق خواستگاري با او آشنا شدم و با رضایت
خودم و موافقت خانواده با او ازدواج کردم»« ،من تا قبل از ازدواج همسرم را نمیشناختم،
از طریق خواستگاري با او آشنا شدم و بدون اینكه واقعاً راضی باشم ،بهنوعی مجبور به ازدواج
با او شدم» « ،من با همسرم قبل از ازدواج آشنا و مرتبط بودم ،هر دو خواهان یكدیگر بودیم
و با موافقت خانوادهها باهم ازدواج کردیم» « ،من با همسرم قبل از ازدواج ،آشنا و مرتبط
بودیم ،هر دو شیفته و خواهان یكدیگر بودیم و علیرغم مخالفت خانواده یا خانوادهها ازدواج
کردیم» « ،اگرچه با همسرم قبل از ازدواج آشنا و مرتبط بودم ،اما قصد ازدواج با وي را
نداشتم و درواقع بهنوعی مجبور به ازدواج با وي شدم» و «ازدواج من با همسرم به انتخاب
خودم بود ،ولی هدف من از آن ازدواج ،رهایی از شرایط و وضعیت خانوادگیام بود» ،در
یكی از این شش سبک ازدواج ،طبقهبندي شدند.

یافتههای پژوهش
در ادامه ،سؤالهاي پژوهش به همراه تجزیهوتحلیل آنها ارائه خواهد شد:
سؤال اول پژوهش :آیا سن ازدواج ،بر کیفیت زندگی زناشویی تأثیر دارد؟
براي پاسخگویی به این سؤال ،ابتدا آزمودنیها بر اساس سن ازدواجشان در دوطبقه
قرار داده شدند (این طبقهبندي بر اساس پیشینۀ پژوهشی –نظریههاي روانشناسی رشد-
صورت گرفت) .افرادي که در نوجوانی یعنی  42-2۴سالگی ازدواجکرده بودند ،در طبقۀ
اول و افرادي که در دورۀ بزرگسالی اول (جوانی) یعنی  2۴-1۴سالگی ازدواجکرده بودند،
در طبقۀ دوم قرار داده شدند .براي آزمون فرضیه ،از آزمون  tمستقل استفاده شد.
جدول  .۱ميانگين ،فراوانی و انحراف معيار كيفيت زناشويی به تفکيک سن ازدواج
سن ازدواج

فراوانی

میانگین

انحراف معیار

نوجوانی

4۲1

53/6۲

44/5۱

بزرگسالی ( 4جوانی)

246

56/66

4۴/56

جدول  4نشاندهندۀ میانگین ،فراوانی و انحراف معیار کیفیت زناشویی به تفكیک سن
ازدواج میباشد و همانگونه که این جدول نشان میدهد ،زنانی که در نوجوانی (42-2۴
سال) ازدواج کردهاند ،میانگین کیفیت زندگی زناشوییشان در مقایسه با زنانی که در جوانی
( 2۴-1۴سال) ازدواج کردهاند ،پایینتر میباشد.
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جدول  .۲نتايج آزمون  tمستقل
آزمون لوین براي برابري

آزمون برابري میانگینها

واریانسها
مقدار F

سطح معناداري

با فرض برابري
واریانسها
با فرض نابرابري

مقدار t
-2/61۴

6/24

درجۀ

سطح

اختالف

آزادي

معناداري

میانگینها

35۲

۴/۴۴5

-2/5۱5

۴/43
-2/641

واریانسها

36۲

-2/5۱5

۴/۴۴5

جدول  ،2نتایج آزمون  tمستقل را نشان میدهد .با توجّه به سطح معنیداري دادهشده
در جدول  ،2در قسمت آزمون لوین که برابر با  ۴/43میباشد و مقایسۀ آن با میزان خطاي
 ۴/۴5و با اطمینان  55درصد ،فرض برابري واریانسها رد میشود .لذا جهت آزمون فرض
برابري میانگینها ،باید سطر دوم از جدول فوق را تفسیر نماییم .با توجّه به سطح معنیداري
دادهشده در جدول آزمون معنیداري ،در بخش برابري میانگینها که برابر با  ۴/۴۴5میباشد
و مقایسۀ آن با میزان خطاي مجاز  ،۴/۴5با اطمینان  ،۴/55میتوان گفت که فرض صفر رد
میشود؛ یعنی بین میزان کیفیت زناشویی زنانی که در نوجوانی ازدواج کردهاند با کیفیت
زناشویی زنانی که در جوانی ازدواج کردهاند ،تفاوتی معنادار وجود دارد.
سؤال دوم :آیا الگوهاي همسرگزینی بر کیفیت زندگی زناشویی زنان متأهل شهر
تهران تأثیر دارد؟
در جدول  ،4میانگین نمرات کیفیت زناشویی در سبکهاي مختلف همسرگزینی و نتایج
تحلیل واریانس مقایسۀ میانگین نمرات ،گزارش شده است.
جدول  .۳تعداد آزمودنیها ،ميانگين و انحراف استاندارد نمرات كيفيت زناشويی در سبکهاي مختلف
الگوهاي همسرگزينی ،كيفيت زناشويی و نتايج آزمون تحليل واريانس يکراهۀ آن
میانگین کیفیت

انحراف

درجۀ

زناشویی

استاندارد

آزادي

45۲

56/35

4۴/۴۴

5

2۲

35/56

45/21

فراوانی
خواستگاري و ازدواج با
رضایت خود و خانواده
خواستگاري و ازدواج
اجباري

و
351

F

24/2۴

سطح
معناداري

۴/۴۴4
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آشنایی و ازدواج با موافقت
خانوادهها
شیفتگی و ازدواج علیرغم
مخالفت خانوادهها
آشنایی و ازدواج اجباري
ازدواج با انتخاب خود ولی
براي فرار از خانه

43۲

5۲/52

۲/2۴

43

55/3۲

6/5۲

41

1۱/2۲

45/53

5

14/64

43/2۴

همانطورکه در جدول فوق ،دیده میشود ،میانگین نمرات کیفیت زناشویی در سبک
همسرگزینی آشنایی و ازدواج با موافقت خانوادهها» نسبت به سایر سبکها ،باالتر بوده و
پسازآن ،سبک خواستگاري و ازدواج با رضایت خود و خانواده ،باالترین میانگین کیفیت
زناشویی را ،به خود اختصاص داده است .بین میانگین کیفیت زندگی زناشویی در سبکهاي
مختلف تفاوت وجود دارد که این تفاوت معنادار است (.)P<۴/۴۴4
بهمنظور مقایسۀ دو به دو میانگینها ،از آزمونهاي تعقیبی استفاده شد .به دلیل یكسان
بودن واریانس گروهها در این طرح ،از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد که نتایج نشان داد
تفاوت نمرات کیفیت زناشویی آزمودنیهاي سبک خواستگاري و ازدواج با رضایت خود
و خانواده» ،با سبکهاي خواستگاري و ازدواج اجباري ( ،)P<۴/۴۴4آشنایی و ازدواج
اجباري ( )P<۴/۴4و ازدواج با انتخاب خود ولی براي فرار از خانه ( ،)P<۴/۴۴4ازنظر
آماري معناداراست.
همچنین تفاوت نمرات کیفیت زناشویی آزمودنیهاي سبک خواستگاري و ازدواج
اجباري» ،با سبکهاي آشنایی و ازدواج با موافقت خانوادهها ( )P<۴/۴۴4و شیفتگی و
ازدواج علیرغم مخالفت خانوادهها ( ،)P<۴/۴۴4ازنظر آماري معنادار شد.
عالوه بر این ،تفاوت نمرات کیفیت زناشویی آزمودنیهاي سبک آشنایی و ازدواج با
موافقت خانوادهها» ،با سبکهاي آشنایی و ازدواج اجباري ( )P<۴/۴۴4و ازدواج با انتخاب
خود ولی براي فرار از خانه ( ،)P<۴/۴۴4معنادار تشخیص داده شد.
در پایان ،تفاوت نمرات کیفیت زناشویی آزمودنیهاي سبک شیفتگی و ازدواج
علیرغم مخالفت خانوادهها» ،با سبک ازدواج با انتخاب خود ولی براي فرار از خانه
( ،)P<۴/۴22ازنظر آماري معنادار شد.
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سؤال سوم پژوهش :آیا تفاوت سنی زوجها (بزرگتر بودن سنی مرد ،بزرگتر بودن
سنی زن و یا همسن بودن) ،تأثیري بر کیفیت زندگی زناشویی دارد؟
جدول  ،3میانگین و انحراف معیار میزان کیفیت زناشویی ،در کل گروه نمونه را با توجّه
به بزرگتر بودن سنی مرد ،زن و همسنی آنها نشان میدهد.
جدول  .4آمارههاي توصيفی كيفيت زناشويی با توجّه به بزرگتر يا همسن بودن زن و مرد
بزرگتر یا همسن بودن زن و مرد

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

بزرگتر بودن زن

32

5۱/25

5/12

همسن بودن

32

5۱/۲۱

۲/52

بزرگتر بودن مرد

336

51/۲6

44/6۲

آنگونه که جدول  3نشان میدهد ،بین میانگینهاي کیفیت زناشویی تفاوتهایی دیده
میشود .براي بررسی معناداري این تفاوت ،از تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد .نتایج
در جدول  1نشان دادهشده است.
جدول  .5خالصۀ نتايج تحليل واريانس يکراهه
منبع واریانس

مجموع مجذورات

درجۀ آزادي

میانگین مجذورات

بین گروهی

35۲/35

2

455/4۱۱

درونگروهی

5۴۱2۱/65

35۱

42۱/۱۱۱

کل

54426/۴۴

355

F
4/555

سطح معناداري
۴/24

نتیجهي تحلیل واریانس در جدول  ،1نشان میدهد که متغیر مستقل یعنی بزرگتر یا
همسن بودن زن یا مرد ،تأثیري معنادار بر میزان کیفیت زناشویی ندارد.

بحث و نتيجهگيری
با توجّه به نتایج حاصله از بررسیهاي صورت گرفته بر رويدادهها ،فرضیههاي پژوهش
بهصورت زیر تبیین شده است:
فرضیه اول :سن ازدواج ،بر کیفیت زندگی زناشویی تأثیر دارد.
همانگونه که ذکر شد ،این فرضیه با اطمینان  ۴/55تأیید میشود ( .)P<۴/۴4به این
مفهوم که ،زنانی که در سن کمتر از  2۴سالگی ،ازدواجکردهاند ،بهطور معنیداري ،از زنانی
که در سن باالي  2۴سالگی ازدواجکردهاند ،از کیفیت زناشویی پایینتري برخوردارند .به
نظر میرسد دخترانی که در جوانی ازدواج میکنند از رشدي شناختی – عاطفی  -ارتباطی
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بیشتري برخوردارند و بر اساس معیارهاي صحیحتري انتخاب همسر میکنند .پرواضح که
این عوامل موجب میشود این دختران از کیفیت زناشویی بیشتري در مقایسه با دخترانی که
در نوجوانی ازدواج میکنند دارا باشند .این یافته ،با نتایج پژوهش غیاثی و همكاران (،)43۲5
همخوان و همسو بوده و با نتایج پژوهش سفیري و محرمی ( ،)43۲۲ناهمخوان است.
فرضیه دوم :الگوهاي همسرگزيني ،بر كیفیت زناشويي تأثیر دارد :این فرضیه،
تأیید میشود و می توان گفت که میانگین کیفیت زناشویی در سبک  ،4با میانگین کیفیت
زناشویی در سبکهاي  5 ،2و  ،6تفاوت معنیداري دارد .به این مفهوم که ،میانگین کیفیت
زناشویی در سبک «خواستگاري و ازدواج با رضایت خود و خانواده» از سبکهاي
«خواستگاري و ازدواج اجباري»« ،آشنایی و ازدواج اجباري» و «ازدواج با انتخاب خود ولی
براي فرار از خانه» ،بیشتر است .به نظر میرسد رضایت و عالقۀ فرد عاملی مهم در ازدواج
است و نقشی عمده در کیفیت زندگی زناشویی بازي میکند در سبکهاي  5 ،2و  6رضایت
و عالقه فرد دخیل نیست .پرواضح است که این عامل موجب میشود زنانی که با این الگوها
همسرگزینی کردهاند کیفیت زناشویی کمتري داشته باشند.
همچنین ،تفاوت میانگین کیفیت زناشویی در سبک  ،2با سبکهاي  3و  ،1معنیدار
است .به این مفهوم که ،میانگین کیفیت زناشویی در سبکهاي «آشنایی و ازدواج با موافقت
خانوادهها» و «شیفتگی و ازدواج علیرغم مخالفت خانوادهها» ،بیشتر از سبک «خواستگاري
و ازدواج اجباري» ،است .زمانی که فرد بر اساس اجبار ازدواج میکند به این معنی است که
ارزشها ،ترجیحات و مالکهاي او از همسر ایده آل نادیده گرفتهشده است .زمانی که فرد
بدون توجّه به این موارد وارد زندگی زناشویی میشود پرواضح است که در کیفیت زندگی
زناشویی دچار مشكل میشود.
عالوه بر این ،تفاوت میانگین کیفیت زناشویی در سبک  ،3با سبک  5و  ،6معنیدار
است .به این مفهوم که ،میانگین کیفیت زناشویی در سبک «آشنایی و ازدواج با موافقت
خانوادهها» ،از سبکهاي «آشنایی و ازدواج اجباري» و «ازدواج با انتخاب خود ولی براي
فرار از خانه» ،باالتر است .زمانی که فرد براي فرار از خانه ازدواج میکند داراي وضعیت
خانوادگی نا به سامان میباشد این افراد داراي سبک دلبستگی ناایمن هستند و نمیتوانند به
کسی اعتماد کنند این عامل موجب میشود که این زنان کیفیت زندگی زناشویی کمتري
در مقایسه با دیگر سبکهاي انتخاب همسر داشته باشند.
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در پایان اینكه ،تفاوت میانگین کیفیت زناشویی در سبک  ،1با  ،6معنیدار است .به این
مفهوم که میانگین کیفیت زناشویی در سبک «شیفتگی و ازدواج علیرغم مخالفت
خانوادهها» ،بیشتر از سبک «ازدواج با انتخاب خود ولی براي فرار از خانه» میباشد .همانگونه
که گفته شد دخترانی که ازدواج میکنند تا از خانۀ هود فرار کنند دچار فرایند تصمیمگیري
تحریفشده اي میباشند آنها بدون در نظر گرفتن هیچ مالکی و تنها براي گریز از خانه
ازدواج میکنند این مطلب موجی میشود که آنها کیفیت زندگی زناشویی کمتري داشته
باشند.
این یافتهها ،با نتایج پژوهشهاي مظاهري و همكاران ( ،)43۲۲سفیري و محرمی ()43۲۲
و مظلوم خراسانی و قناد ( ،)43۲5همخوان و همسو ،میباشد.
فرضیۀ سوم :تفاوت سنی زوجین (بزرگتر بودن زن  /کوچکتر بودن زن و همسن
بودن) ،بر کیفیت زناشویی تأثیر دارد.
این فرضیه رد شده و فرض صفر ،تأیید میگردد ( .)P>۴/۴5به این مفهوم که بین تفاوت
سنی (بزرگتر بودن زن ،کوچکتر بودن زن و همسن بودن آنها) تأثیري بر کیفیت زندگی
زناشویی ندارد .ازآنجاییکه دختران زودتر از پسران به بلوغ جسمی میرسند و بهتبع آن
جامعه از آنها انتظار رفتارهاي بزرگ ساالنهي بیشتري دارد؛ این امر موجب شده که آنها
فراتر از سن تقویمیشان به رشد شناختی برسند پرواضح است که این مطلب موجب میشود
تفاوت سنی تأثیر کمرنگتري بر میزان کیفیت زناشویی بگذارد .این یافته ،همخوان با نتایج
پژوهشهاي سفیري و محرمی ()43۲۲؛ و گروت و ون دن برینک)2۴۴2( 4؛ و ناهمخوان با
2

نتایج پژوهشهاي غیاثی و همكاران ()43۲5؛ جدیري و همكاران ()43۲۲؛ بوت و ادوارد
( ،)4552هیتون ،)2۴۴2( 3کراپلین 1و همكاران ( )2۴4۴بوماسپ و سویپ )45۱2( 5میباشد.
محدود بودن جامعهي آماري به شهر تهران و یک مقطع زمانی ازجمله محدودیتهایی

هستند که هنگام تعمیم دهی نتایج باید مورد توجّه قرار گیرند .نتایج این پژوهش میتواند به
تعدادي از سؤالها و ابهامات جوانان پاسخ داده و به آنها کمک کند تا در مورد ازدواج و
1. Groot & Van Den Brink
2. Booth & Edwards
3. Heaton
4. Krippen
5. Bumpass&Sweet
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زندگی آیندشان تصمیمی مناسب اتخاذ کنند .همچنین این پژوهش میتواند به مشاوران
خانواده کمک شایانی کند .از نتایج این پژوهش ،میتوان در راهنمایی و مشاورههاي قبل از
ازدواج در مراکز مشاوره ،مدارس ،دانشگاهها ،خانههاي سالمت ،رسانهها استفاده کرد.
همچنین میتوان از این پژوهش براي آگاهسازي نوجوانان و جوانان در شرف ازدواج و
خانوادههاي آنها ،استفاده نمود.

منابع
اي .برک ،لورا .)4354( .روان شناسی رشد (از کودکی تا نوجوانی) .سید محمدي ،یحیی.
تهران .ارسباران( .تاریخ انتشار به زبان اصلی ندارد).
باقري ،افسانه .) 43۲3( .رابطه کیفیت زناشویی با موقعیت اقتصادي ،اجتماعی ،فرهنگی
خانواده .فصلنامه خانواده و پژوهش.5۱-۲۴ ،4 ،
جنادله ،علی و رهنما ،مریم .)43۲5( .خانواده متعارف ایرانی :تحوالت نسلی و چالشهاي
پیش رو (براساس تحلیل ثانویه دادههاي ملی) .مجموعه مقاالت همایش آینده پژوهی
مسائل خانواده در ایران (جلد اول) (صص  .)25۱-3۴5تهران :انتشارات مرکز تحقیقات
استراتژیک (معاونت پژوهشهاي فرهنگی و اجتماعی).
حبیب پورگتابی ،کرم و غفاري ،غالمرضا .)435۴( .علل افزایش سن ازدواج دختران.
فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان).۱-31 ،4 ،
حسینی سده ،مجتبی و فتحی آشتیانی ،علی .)43۲۲( .بررسی نقش هوش هیجانی و مولفههاي
آن در رضایتمن دي زناشویی و مقایسه آن با متغیرهاي جمعیت شناختی .فصلنامه روان
شناسی و دین.4۴5-43۴ ،2 ،
خجستهمهر ،رضا ،فرامرزي ،سحر و رجبی ،غالمرضا .)4354( .بررسی نقش ادراک انصاف

بر کیفت زناشویی .فصلنامه مطالعات روان شناختی دانشكده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه الزهرا (س).34 ،4 ،
راستگو ،ناهید؛ گلزاري ،محمود و براتی سده ،فریده .)4353(.اثربخشی افزایش دانش جنسی
بر رضایت زناشویی زنان متاهل .فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی .شماره ،5شماره
 ،4۱زمستان  ،4353صفحه .1۲-35
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رجبی ،عباس .)43۲6( .سن ازدواج ،عوامل افزایش و راهبردهاي کاهش آن .فصلنامه
معرفت.413 ،42 ،
رحمانی ،اعظم ،.مرقائی خویی ،عفت السادات ،.صادقی ،نرجس و اهلل قلی ،لیال.)435۴( .

ارتباط رضایت جنسی و رضایت از زندگی زناشویی .فصلنامه مرکز تحقیقات
مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشكی تهران (نشریه پرستاري ایران).۲2-۲۲ ،۱۴ ،
روشن ،رسول؛ علینقی ،علیرضا و طاولی ،آزاده .)43۲5( .بررسی اثربخشی زوج درمانی بر
خودنظم بخشی بر کاهش تعارض زناشویی .فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی.
شماره ،4زمستان  ،43۲5صفحه .1۲-35
سفیري ،خدیجه ،محرمی ،معصومه .)43۲۲( .بررسی پیوند ناهمسان همسري فرهنگی با میزان
اختالفات زناشویی .فصلنامه مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان.34-54 ،3 ،

شادابی ،نازنین .)435۴( .اثربخشی آموزش تصویرسازي ارتباطی بر دلزدگی زناشویی زنان.
پایان نامه کارشناسی ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
شاه سیاه ،مرضیه ،بهرامی ،فاطمه ،محبی ،سیامک و تبرایی ،یاسر .435۴ .همبستگی بین
بهزیستی ذهنی با کیفیت زندگی زناشویی زوجین .مجله دانشگاه علوم پزشكی قم،1 ،
.64-6۱
شاه مرادي ،سمیه ،فاتحیزاده ،مریم و احمدي ،احمد .)435۴( .پیشبنی تعارض زناشویی از
طریق ویژگیهاي شخصیتی ،روانی و جمعیت شناختی زوجها .فصلنامه دانش و
پژوهش در روان شناسی کاربردي.33-11 ،4 ،
شاهواري ،زهرا ،قلیزاده ،لیال و محمدحسینی ،سیما .)43۲۲( .تعیین برخی عوامل مرتبط با
رضایت جنسی در زنان شهر گچساران .فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشكی گرگان،
.54-56 ،1
صادق مقدم ،لیال ،عسگري ،فریبا ،مغروضی ،پرویز ،اهلل شمس ،هدایت و طهماسبی ،سیمین.
( .)43۲5رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانهدار و همسران آنها در شهر
گناباد .افق دانش ،مجله دانشكده علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد،2 ،
.15-5۴
صفورایی پاریزي ،محمد مهدي .)43۲5( .انتخاب همسر مطلوب و نقش آن در کارامدي
خانواده ،فصلنامه طهورا.۱4-۲۱ ،۱ ،
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صیادپور ،زهره .)2۴۴5( .ازدواج موفق :بررسی رضایت از ازدواج در دانشجویانIranian .
.415-45۲ ،2 ،psychologists

غضنفري ،فیروزه .)43۲5( .عوامل موثر بر خشونت علیه زنان در استان لرستان .فصلنامه علمی
– پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی لرستان.5-44 ،2 ،
غالمعلیان ،فهیمه ،.احمدي ،احمد و باغبان ،ایران .)43۲۱( .کیفیت زندگی زناشویی .فصلنامه
تازههاي روان درمانی 15 .و .55-۱3 ،5۴
غیاثی ،پروین ،.معین ،الدن و روستا ،لهراسب .)43۲5( .بررسی علل اجتماعی گرایش به
طالق در بین زنان مراجعه کننده به دادگاه خانواده شیراز .فصلنامه زن و جامعه-41 ،3 ،
.۱۱
کاظمی پور ،شهال .) 43۲3( .تحول سن ازدواج زنان در ایران و عوامل جمعیتی موثر بر آن.
فصلنامه پژوهش زنان .4۴3-421 ،3
محبوبیمنش ،حسین .)43۲3( .تغییرات اجتماعی ازدواج .فصلنامه مطالعات راهبردي زنان،
.4۱2-2۴5 ،26
مشكی ،مهدي ،.شاه قاسمی ،زهره ،.دلشاد نوقابی ،علی و مسلم ،علیرضا .)43۲5( .بررسی
وضعیت و عوامل مرتبط با طالق از دیدگاه زوجین مطلقهي شهرستان گناباد در سالهاي

 .43۲۱-۲۲افق دانش؛ فصلنامه دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی
گناباد.35-15 ،4،
مظاهري ،علی ،.صادقی ،منصوره السادات ،.نصرآبادي ،ام لیلی ،.انصار نژاد ،فاطمه و عباسی،

مریم .)43۲۲( .رابطه سبكهاي همسرگزینی با کیفیت و پایداري ازدواج .فصلنامه
راهبرد فرهنگ.55 ،5 ،
مظلوم خراسانی ،محمد و قناد ،مهدي .)43۲5( .بررسی علل و انگیزههاي موثر بر ازدواج
افراد  25-15سال شهر بیرجند و رابطه آن با میزان رضایت از زندگی زناشویی در سال
 .۲5فصلنامه علوم اجتماعی دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد،4 ،
.413-4۱1
منوچهري ،مینا .)43۲5( .بررسی تأثیر آموزش بازسازي شناختی به روش عقالنی ،عاطفی،
رفتاري بر دلزدگی زناشویی زنان شهرستان نجف آباد .پایان نامه کارشناسی ،دانشگاه
عالمه طباطبایی.
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 بررسی رابطه تحصیالت زنان.)435۴( . مصطفی، محمد و محمدي قلعه سفیدي،میرسندسی
.با افزایش سن ازدواج آنها و راهكارهاي پیشگیري از آن با تأکید بر رویكرد اسالمی

.4۱5-2۴1 ،4۱ ،فصلنامه فرهنگی – دفاعی زنان و خانواده

 فصلنامه مطالعات. علل و راهحلهاي تاخیر در ازدواج جوانان.)43۲5( .نیک منش و کاظمی
.۱۱ ،5 ،روان شناسی تربیتی
 فرم، بررسی شاخصهاي روان سنجی مقیاس کیفیت زناشویی.)435۴( . ناصر،یوسفی
،)2(4 ، فصلنامه پژوهشهاي روان شناسی بالینی و مشاوره.)RDAS( تجدیدنظر شده
.4۲3-2۴۴
 اقتصادي موثر بر، بررسی عوامل اجتماعی.43۲۲ . پروانه، جعفر و آستین فشان،هزار جریبی

 فصلنامه علمی – پژوهشی.»55-۲5« میانگین سن ازدواج زنان در سه دهه گذشته
.43-32 ،54 ،برنامهریزي رفاه و توسعه اجتماعی
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